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STIKOM BALI TERPILIH MENJADI TUAN RUMAH PELAKSANAAN AUDISI
INDONESIA MENCARI BAKAT 2012
Monday, 02 July 2012

Indonesia Mencari Bakat atau yang lebih dikenal dengan IMB, kali ini mengadakan audisinya di Bali. Audisi yang
diadakan di 7 kota besar di Indoensia, yakni, Yogyakarta, Surabaya, Makasar, Bandung, Medan, Bali dan terakhir audisi
akan diadakan di Jakarta, sebelum akhirnya seluruh peserta yang lolos audisi akan masuk ke babak selanjutnya di
Jakarta dan akan disiarkan secara langsung oleh TRANS TV. STIKOM Bali beruntung terpilih menjadi tuan rumah dari
pelaksanaan audisi untuk wilayah Bali dan Nusa tenggara Barat. Audisi IMB yang diadakan selama 2 hari, yakni pada
hari Sabtu 30 Juni dan Minggu 1 Juli 2012. IMB yang nantinya akan dipandu secara langsung oleh Ananda Omesh, dan
secara khusus mendatangkan Syahrini, sebagai salah satu juri IMB 2012 ini. Selain Syahrini, akan berdampingan juga
Addie MS, Titi Sjuman dan Sarah Sechan sebagai tim juri acara IMB 2012.

Produser IMB, Yossi Saragih mengatakan, bahwa kali ini mengikutsertakan Bali sebagai salah satu daerah untuk tempat
audisi karena dirasa, Bali banyak memiliki generasi-gerasi yang berbakat, yang nantinya juga diharapkan bakat yang
terpilih dari Bali ini dapat mencerminkan dan memperlihatkan mengenai keunikan dan kekhas-an kebudayaan dari Bali
itu sendiri. Yossi menambahkan, alasan mengapa mereka memilih Kampus STIKOM bali ini sebagai tempat Audisi,
dimana salah satunya adalah karena STIKOM Bali berada di pusat kota dan mudah untuk dijangkau dari mana saja.
Selain itu, alasan lainnya adalah karena STIKOM Bali juga mendukung para mahasiswanya untuk selaku berkembang
dan berkarya di bidang seni, sehingga lulusan dari STIKOM Bali banyak memiliki nilai plus. Tidak hanya menguasai
bidang IT, akan bakat, kemampuan seni serta yang lainnya juga dimiliki oleh para lulusan STIKOM Bali.
Ketua STIKOM Bali, Drs. Dadang Hermawan, AK., MM menyatakan rasa bangganya meliat STIKOM Bali menjadi
tempat untuk dilaksanakannya audisi IMB 2012 ini. Apalagi, tahun ini untuk pertama kalinya audisi diadakan untuk
wilayah Bali dan Nusa Tenggara. STIKOM Bali, sudah turut serta dalam pengembangan bakat bagi anak muda Bali
pada umumnya dan anak-anak STIKOM pada khususnya, baik di ajang Nasional maupun internasional. Dikatakan juga,
bahwa ajang pencarian bakat IMB ini sangat sesuai dengan visi yang dimiliki oleh STIKOM Bali, dalam mengantarkan
pemuda Indonesia untuk menjadi generasi yang produktif, generasi yang unggul dan positif. Bapak Ketua STIKOM Bali
juga berharap akan banyak bermunculan bibit-bibit yang mampu menjadi pencetus bagi generasi muda Bali untuk
bangkit dan bangga mempertunjukkan kemampuan yang dimilikinya.
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